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   For English, see page 3 

Infoblad nr 1 2020 

Årsstämma 3 februari 2020 

Den 3 februari hölls BRF Huggarens årsstämma 

i Kirsebergs fritids- och kulturhus, 

Ringstasalen. Stämman beslutade att ge den 

sittande styrelsen fortsatt förtroende. 

Styrelsen består av: 

Ordförande - Brian Solberg Petersen 

Vice Ordförande - Tomas Nilsson 

Sekreterare - Daniel Svärd 

Organisatör för studieverksamheten och IT-

ansvarig- Lewis Lebolt 

Organisatör för fritidsverksamheten– Suzanne 

Elgström och Johan Threms 

Ledamot - Ben Brunsström 

HSB-ledamot – Adis Julardzija 

Kontaktuppgifter till styrelsen finns i din 

trappuppgång och på vår hemsida. 
 

Valberedning och revisorer 

På årsstämman valdes även revisorer och 

valberedning. Föreningens revisorer är 2020 

Mia Matsson och Gabriel Forsman. 

Valberedningen består av Maria Forsman och 

Lars-Erik Nilsson. Även kontaktuppgifter till 

revisorer och valberedning hittar du i din 

trappuppgång och på vår hemsida. 
 

 

 

Utemiljön 

Utemiljön vid lokalen tidigare känd som Venus 

Livs kommer under våren att omvandlas. Syftet 

är att göra ytan mer trevlig och bättre anpassad 

till omgivningen och för en möjlig omvandling 

av lokalen till bostad. 

Ny belysning 

Under vintern har all stolpbelysning på 

föreningens område byts ut med nya armaturer 

och LED-belysning. Lamporna lyser mera nedåt 

och kommer inte störa lika mycket som förut. 

Elförbrukningen kommer att minska med mer 

än hälften jämfört med de gamla lamporna. 

Styrelsen ser även över belysningen i alla 

entréer samt i miljöstationen. Syftet är att 

ersätta dagens belysning med LED-belysning 

som både är behagligare för ögonen och 

förbrukar mindre el. 

Arbetet med relining 

Arbetet med att relina föreningens 

avloppsstammar är i slutfasen och arbete pågår i 

lägenheter med adressen Sandbackegången 4.  

Även om arbetet slutförs under mars och april 

vill styrelsen redan nu tacka alla boende i 

föreningen för tålamod och gott samarbete 

under arbetet. Styrelsen vill även tacka ISAB 

och vår projektledare Anders för ett väl 

genomfört arbete under hela processen. 

Ny trädgårdsmästare 

Styrelsen har tecknat ett nytt kontrakt för skötsel av 

våra gröna miljöer. Gräshoppa Trädgårdsservice tar 

över från och med mars 2020.
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Styrelsen presenterar sig – Johan Threms, Ledamot 

Hej, jag heter Johan Threms, är Ekonom och till vardags arbetar jag med Affärsutveckling och 

försäljning. Jag bor på Sandbackegatan 7B tillsammans med Jolanta och en fin hund som heter Saule.  

Vi är en väldigt engagerad styrelse och tillsammans med Suzanne Elgström så engagerar jag mig 

framför allt i upphandlingar, fritidsverksamheten och i trädgårdsgruppen. Jag tycker det är viktigt att 

vi engagerar oss och påverkar vårt boende och jag tror att jag kan bidra med min erfarenhet i 

styrelsearbetet. 

Har du några tips eller idéer som du tycker vi skall engagera oss i så hoppas jag att du hör av dig till 

mig eller någon annan i styrelsen. Dom flesta av er känner jag ju inte så om inte annat så kan vi väl 

bara säga hej till varandra när vi träffas, kanske när jag är ute och går med hunden. /Johan 

Tillsynsprogram BRF Huggaren  

Små vattenskador på rör i din lägenhet kan bli till stora kostnader om man väntar för länge. Bristande 

elinstallationer kan orsaka brand. Vi i styrelsen vill förebygga att småfel blir stora. Därför har vi 

påbörjat ett tillsynsprogram för våra lägenheter och lokaler. Hittills har 12 lägenheter fått besök. 

Målet är att inspektera cirka fyra lägenheter i månaden de kommande åren. Vi tar kontakt med dig i 

god tid före besöket. Besöket tar ca 30 minuter. 

Trapphus får ej blockeras av barnvagnar och andra saker. 

Det är viktigt inte placera barnvagnar och andra saker i trapphusen. Ihopfällda rullatorer är ett 

undantag. Anledningen är att dessa saker utgör en brandrisk och försvårar utrymning vid en brand. 

Det kan försvåra för och försena brandkår eller ambulanspersonal som behöver komma in i 

byggnaden. I dessa fall kan sekunder vara livsviktiga. Även andra saker som är brandfarliga som 

dörrmattor och dörrkransar är förbjudna i trapphusen. Saker i trapphusen gör det även svårare för 

städpersonal att städa trapphusen. Styrelsen har beslutat att transportera bort saker som står i 

trapphusen. Dessa kan sedan lösas ut mot en avgift om 100 kronor.  

 

 

Styrelsen tackar för fortsatt förtroende 2020  
_________________________________________________________________________________ 
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     På svenska, se sidan 1 

Newsletter nr 1, 2019 

General Assembly, February 3, 2020 

Brf Huggaren’s General Assembly took place 

on February 5 at Kirseberg Fritids- och 

Kulturhus. The board was re-elected. 

Your board members are: 

Chariman: Brian Solberg Petersen 

Vice-chairman: Tomas Nilsson 

Secretary: Daniel Svärd 

Education and IT: Lewis Lebolt 

Recreational activities: Suzanne Elgström & 

Johan Threms 

Board member: Ben Brunström 

HSB’s representative: Adis Julardzija 

To contact the board, see the information in 

your entrance and on our homepage. 
 

Auditors and Nominating Committee 

The GA also elected Mia Mattsson and Gabriel 

Forsman as auditors and Maria Forsman and 

Lars-Erik Nilsson to our nominating committee. 

To contact them, see the information in your 

entrance and on our homepage. 

The Area Previously Known as Venus 

Livs 

This area will be renovated during the spring. 

The area will be made nicer and better adapted 

to the surroundings and to facilitate 

transforming Venus Livs into an apartment. 

Outdoor lighting 

All of our lampposts have been upgraded to 

LED lighting this winter. The lights are directed 

downwards, a desired effect. LED lights 

consume half of the energy of the old lights. Brf 

Huggaren’s board is also looking into lighting 

in entrances and in our recycling station. The 

goal is to replace these lights with LED lights 

both to conserve energy and provide better 

lighting. 

Relining project 

Relining of all drain pipes is in its final stages. 

Work continues in Sandbackegången 4. 

Huggaren’s board wishes to thank all our 

members for your patience and cooperation 

during this project. We also wish to thank ISAB 

and our project leader Anders for a job well 

done.  

New gardner 

Huggaren’s board has signed a new contract with 

Gräshoppa Trådgårdsservice for maintenance of our 

gardens. They begin in March 2020.
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Brf Huggaren’s Board Member Johan Threms 

Hi, I’m Johan Threms. I’m an Econmist and work with business development and sales. I live 

at Sandbackegatan 7B together with Jolanta and a good dog named Saule. 

On this enthusiastic board, Suzanne Elgström and I have involved ourselves primarily with 

purchasing, recreational activities and gardens. I think it’s important to get involved in and 

influence our residence and I believe my experience contributes to our work as a board. 

If you have any tips or ideas that you would like us to get involved in, don’t hesitate to get in 

touch with me or any other board member. I don’t know most of you personally but if nothing 

else, let’s say hello to each other when we meet, maybe while I’m out with my dog. /Johan  

Huggaren’s Oversight Program 

Small damages to waterpipes can lead to big costs if you wait too long. Faulty electrical wiring 

can cause a fire. Huggaren’s board wants to prevent small problems from becoming big ones. 

That’s why we’ve begun an oversight program for all our apartments and other areas. So far 12 

apartments have been checked and we are planning on inspecting about 40 apartments per year. 

We will get in touch with you in plenty of time before we come for inspection. Each inspection 

takes about 30 minutes. 

Don’t Block the Stairwell with Baby Carriages, Bicycles or Anything Else! 

Stairwells mustn’t be blocked. Exception is made for folded walkers. Anything else in the 

stairwell is a fire hazard and makes evacuation more difficult. Objects in the stairwell can 

delay firemen and ambulance personnel who need to enter the building. They also make it 

more difficult for our cleaning personnel to clean the stairs. Huggaren’s board has decided to 

have objects found in stairwells to be removed. Objects collected in this way will be returned 

with a service charge of 100 kr. 

 

Brf Huggaren’s board thanks you for your continued 

support during 2020. 
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